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ЩоДо ДоДержання tllrrroI- lttlcl,yIlttocтi. lrlучносr,i. iHфtrpMa,rltBHocTi i безпекlt длrt
ПОТrrеб ОСiб з iltqалiднiс,гItl, з },|lttx}tlaHHllltI lltt,l,реб пtl_rIorltrбi.llbllltx груп населенltя. за

tlезул ь,г:t,гапt lr обс,гежен ll rl б},,,ц i llе.п ь L-a п р lt пt i щен ь.

Назва суб'скта г()сподарювi,lt{lIя._ЛtЦr-tllttttli tt.,tll
МIЖРЕГIОIIАЛЫ{Е ВИIЦ !] I I pO<tlг ct й t t в у, tttt.,lt tt tttti,,.

Юридична адреса суб'с,к,га I,()cIIO,:tal)I()BatilIя: -l()()3 l, (]yllcr,K:t tlбл., пtiст,о Сyми. пrrоспект
Куrlський. бул. 14l.

МiСЦе ЗНахОДження: 4003l. Сумська tlб.r.. rlic,ltl Cyпlll. IlгlclctIeKT KyllcbKlll-t, бул. 14l.

Керiвник суб'екта гOсподарtовання: ,I_-lиrrектоJl l(itMllljltl}lcbKtl I]iталiя олексiiвна.

Контактний телефон суб'скта госllодарк)вання: (0542) 24-57-44

КВЕЩ: 85.32

Згiдно виконання вимог Посr,анови Кабiне,гу MiHicTpiB УкраТни вiд 30 грудня 20l5p.
Nа ll87 (зi змiнами Nq З65. вiл 24 бс1-1сзttя 2()2lp,) KIl;lo ,]llIвср;[)ксtrlrя Jliцензiйних умов
провалжеt{Liя освi,гньот ,l{iя,,lt,,ttос Ii ,l1-1K,ta,(itl tlclli,t ,l>> tla за]чl()в.IIе1-1}{я fil IЗ ((СУМСЬКЕ
МIЖРЕГIоНдЛЬtjЕ I]IlY), згiдно /_(oгoBopy llpo наllання ll()cjlyI. виконано позачергове
обстеженлля булiвель та примirцень, за адресоlо: Micl,o Счми. пrlоспект Курський. бчд. 14l.
обстеження булiвель та примil_ttень t]pOBelteн() з N,Ie],()K) в1.1:]начення лодержання вимог доступностi,
зручностi, iнформа,тИвнtlс,гi i бсзtlекl.t ,ц:tlt tttl tрсб tlсiб з iltBa_ti]rtic't-l(). з \1рахування]\1 пtlтреб
маломобiльних грчtI }iаселенI{rI. BiлltoBi,ltltl it() t]1.1\l()I./_[сржавrrих бу.tiве;tьних Hopl\,l УкраТни (дБн
B,2.2,40 2018 кIнк-llюзивнiсть булiвель i сItорул>) л:rя IIрOдOвження ,гермiну дiТ лiцензiТ на
проведення ocBiTHboT дiяльностi з пiдгоr.овки фахiвчiв.

Згiдно п.4.2,4,3 дБн B.2,2-40:20l8. лос,гугrнiсть лля ма,гtомобiльних l,руп населення (мгF{)
забезпечусться:

- фiзичнtlкl можливiстrtl i зру,tнiс1,1о lI()l-рtlllJlяння ],а пересування об'сктом, прилеглоlо
територiсю, отриманням послугl
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- фiзичною безпекою при потрапляннi на об'ект та лересуваннi в ньому, прилеглою
територiею, отриманням послуг;

- можливiстю вiльного отримання iнформацiТ про об'ект та послуги, що надаються;

вiльноТ навiгацiТ (орiентування) по об'екту та прилеглою територiею;

- доступнiстю мiсць цiльового вiдвiдування i безперешкоднiстю перемiщення всерединi
булiвель i спорул ycix користувачiв, зокрема МГН;

- безпека шляхiв руху (у тому числi евакуацiйних), а також мiсць проживання,
обслуговування i прикладення працi ycix користувачiв, в тому числi МГН;

- евакуацiТ людей з булiвлi або в безпечну зону (з врахуванням особливостей осiб з

iнвалiднiстю) до ймовiрноТ шкоди Тх життю i здоров'ю внаслiдок впливу небезпечних та

надзвичайних факторi в;

- сво€часне отримання МГН повноцiнноТ i якiсноТ iнформацiТ, яка дозволяе орiентуватися
в просторi, використовувати обладнання (у тому числi для самообслуговування), отримувати
послуги, брати участь у трудовому i ocBiTHboMy процесах.

За результатами експертизи проведеного технiчного обстеження будiвель та нежитлових
примiщень Птухою Миколою Григоровичем (квалiфiкачiйний сертифiкат cepiT АЕ 004959,
ьиданий <AСОЦIАЦIеЮ ЕКСПЕРТIВ БУДIВЕЛЬНОI ГАЛУЗI>) станом на l0.05.2022 року
встановлено можливiсть достчпy осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних грyп
населення до бчдiвель та примiщень. в якомч здiйснюе свою дiяльнiсть ДЕРЖАВНИЙ

УЧИЛИшЕ>>. яке Dозташовано за адресою: MicTo Счми. пDоспект Кчрський . бчд. 141.

Бчдiвлi та примiщення. якi бчли обстеженi. повнiстю вiдповiдас вимогам ДБН В.2.2-40:2018
<<Iнклюзивнiсть бчдiвель i спорчд>>.

Висновок про проведення технiчного обстеження булiвель та примiщень за адресою:
MicTo Счми. проспект Кчрський. буд. 141 передано ДНЗ (СУМСЬКЕ МIЖРЕГIОНАЛЬНЕ
ВПУ) в одному екземплярi.

TepMiH дiТ висновку встановлено l piK з дати його затвердження.

Експерт з технiчного обстеження будiвель i споруд
класу наслiдкiв (вiдповiдальностi) СС2 (середнi наслiдки)
- виданий кАСоt-[IАЩIеЮ ЕкСПЕРТIВ БУДIВЕЛЬНоi ГАЛ
Сертифiкат АЕ 004959

м. птуь
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flодаток 1

BсýУKP.{IHCЬKA громАдсьм орrАýIlлцIя
АСОЦIАЦIЯ ýКСПЕРТIВ БУДrВýЛЬНШ ГАЛУЗI

сАмOрЕrулшнд орглиIзлlця у сФýрI дрхIтýктуmюI дrяльнOстI
АтЕстА цl Й н ц д pxlтЕктурно-ý}ý[вý"тьнА Ko]t{ICIя

С*рiя Аý Nes**Li5ý

кýАл 1ФI кАцI}i н ш Й сýртжФIкАт
пiцповiд*льfi oIý виконавця oкpeýtнx пшдi* po$iT (пос,rуг),

поý'rtзаших зi сrворнням о6'gкliв *рхhешх-ри
Експерт
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ви,lrФrаý у сферli дlлльностi, ttов'язааоi iз c,rBopoнt*tм *6'жriB *рtiтенT рш, rrрфсiйну
cncrtia;ri'нпiкl, Hеttýxllнltй piBcHb квuiфirацii i :+ньнь
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